Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
Zima – mateřská škola U Školy
V jednom dni zažily děti dva pěkné zážitky.
Do školky přijelo Divadlo s pohádkou Dopis pro
Ježíška. Pohádka navodila dětem i dospělým
vánoční náladu. Děti se předháněly se sdělováním
svých přání, která jsou v jejich dopisech pro
Ježíška. Ještě týž den dopoledne však do třídy
vešel velký průvod v čele s Mikulášem, několika
anděly a s mnoha čerty. Děti zpytovaly svědomí,
ale laskavé a vtipné vystupování postaviček je
příliš nevyděsilo. Chlapci slibovali polepšení a
všechny děti společně děkovaly zpěvem koled za
bohaté balíčky a perník.
Společně jsme nazdobili vánoční stromečky a
nadílku ve třídách jsme nachystali na dopoledne.
Od rána děti zkoušely vánoční zvyky předávané
z generace na generaci. Pouštěly lodičky ze
skořápek, aby zjistily, kam se příští rok dostanou.
Překvapilo nás, jak se naše lodičky držely
pohromadě… jsme rádi, že budeme spolu. Také
jsme odhalovali svoji budoucnost ukrytou pod
pěti hrnečky – bídu, bohatství, lásku, sytost a
cestování. Ke sváteční atmosféře přispěla i
svačinka od milých kuchařek – vánočka
s kakaem. Maminky dětem zabalily vánoční
cukroví, které jsme připravili na bohatý stůl
ozdobený ubrusy a svícny. Po svačince jsme si
s dětmi v šatně zapálili prskavky, aby Ježíšek
viděl světlo a mohl přijít s nadílkou. Zvonek…
Dva průzkumníci zjistili, že pod stromečkem jsou
dárky. To bylo radosti.
Druhý den jsme od rána s dětmi chystali
občerstvení pro rodiče, kteří dnes přijdou do
školky slavit Vánoce. Na úvod jsme zahráli,
zazpívali a zatančili krátkou pohádku. Rodiče si
s námi zazpívali koledu. Děti s radostí ukazovaly
rodičům, prarodičům a sourozencům nové dárky,
ale i hračky, se kterými si denně nejraději hrají.
Celé rodiny si rády mezi sebou povyprávěly při
vánoční pohodě a neposedné děti si ve vánoční
dílně vyrobily ozdobu na stromek.
S nástupem nového roku jsme ve školce
přivítali herce pana Martina, který přijel
s pohádkou O Jasánkovi. Tento šprýmař do
pohádky zapojil všechny děti, dělal s nimi legraci,
ale také vychovával nezbedy, kteří se neuměli na
divadelním představení slušně chovat.
Protože děti rády pohádky nejen poslouchají,
ale i samy dramatizují, pozvali jsme se navzájem
mezi třídami do divadla. Třída Berušky zahrála

pro děti z Kuřátek Vánoční
pohádku. Děti ze třídy Kuřátek
zahrály
pohádku
Stromečky.
Představení měla velký úspěch.
Blíží se čas zápisu do 1. třídy
ZŠ a naši předškoláci mají smíšené
pocity: zda se těšit, nebo mít strach
ze školy? Proto navštívili se svojí
učitelkou 1. třídu ZŠ společně.
Prohlédli si prostředí školy a třídy,
kam budou po prázdninách chodit.
Zažili jednu pravou vyučovací
hodinu. Poznali, jak pracují
samostatně děti, které si s nimi loni
bezstarostně hrály ve třídě. Všichni
si vyzkoušeli, jak jim to bude
v lavici slušet a s radostí mohou ke
slavnostnímu zápisu.

Pro radost dětí přijelo do školky Divadlo s úsměvem s pohádkou O perníkové chaloupce.
Pohádka byla netradiční, zábavná i poučná. Medvěd zkoušel děti, zda si umí správně čistit zoubky.
Černá vrána zase s dětmi procvičovala znalost barev. Ježibaba vyzvala děti, aby krmily perníčkem
Jeníčka a Mařenku a pak děti střídavě učila sedět na lopatě. Děti zlou Ježibabu jako ve správné
pohádce strčily do pece. Těšíme se na další veselou pohádku!
Zapsala Marcela Slaninová

